
Święty Józefie  

- módl się za nami! 
 
Kochani! 
Umiłowana Rodzino Szensztacka  

w naszych Polskich Misjach Katolickich w Niemczech! 

 

Już razem z s. M. Antonią, która 9 marca 2022 objęła 

odpowiedzialność za nasz Apostolat – pozdrawiam Was bardzo serdecznie – 

jeszcze z Szensztatu.  

 

Dokładnie rok temu powołaliśmy do życia „nasze”  

Szensztackie Pogotowie Modlitewne,  

które zostało zainicjowane już w maju 2017 r.  

Jednoczy ono chętne osoby w modlitewno-apostolską wspólnotę. 
 

Przypominam o tym, bo właśnie – 19 marca odnawiamy nasze poświęcenie. 
Mogą też dołączyć – chętne, nowe osoby. Załączam zatem raz jeszcze 

informacje, dotyczące naszej wspólnoty: 

 

Modlitwa poświęcenia: (odnawiamy szczeg. 19 marca) 
Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko i Zwycięska 

Królowo z Szensztatu!  

Wdzięczni za Twoje odwiedziny w naszych domach i za 

Twoje wychowawcze oddziaływanie z Sanktuarium oraz 

świadomi jak ważna jest otwartość na Boże prowadzenie, 

stajemy do Twojej dyspozycji jako -  

czuwający na modlitwie w intencjach Apostolatu.  

Pragniemy w wolny i radosny sposób, przez konkretną 
modlitwę, wspierać naszą Wspólnotę, umacniając 

Kościół. Od św. Józefa chcemy uczyć się miłości do Jezusa i Maryi,  

łączenia modlitwy i pracy oraz wrażliwości na Wolę Bożą.  
Z ufnością prosimy: Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś nam tę 
łaskę, abyśmy coraz goręcej, z całego serca kochali Twego przybranego Syna  

i Jego Dziewiczą Matkę. Uproś nam łaskę, abyśmy tak jak Ty umieli łączyć 
życie czynne z głębokim życiem modlitwy.  

Szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez swoją czystość  
strzeż naszej czystości. Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących  

nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowej.  

Któryś błogo skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej 

śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi 

moimi słowami niech będą najsłodsze imiona:  

Jezus, Maryja, Józef. Amen. 



Stałe intencje, jednoczące Wspólnotę:  
O Boże błogosławieństwo i żywą wiarę w rodzinach dla całego Apostolatu 

Matki Bożej Pielgrzymującej z Szensztat w naszych Misjach oraz za naszych 

Duszpasterzy. O głębsze rozumienie i wierność charyzmatowi dla Całego Dzieła 

Szensztackiego oraz o beatyfikację założyciela Sługi Bożego ojca Józefa 

Kentenicha. Aktualne intencje – niesie życie, lub dosyłane są z Szensztatu. 

 

Nasza stała, poniedziałkowa modlitwa: 

Dziękujemy za dar wiary i dziecięctwa Bożego: Ojcze nasz...  
Prosimy o trzy łaski pielgrzymkowe z Sanktuarium szensztackiego: 

 

- o łaskę zadomowienia w Sercu Matki Bożej, w świecie wiary, 

 w Kościele: Zdrowaś Maryjo… 

- o łaskę duchowej przemiany serc i życia, wytrwałej pracy nad swoim 

charakterem: Zdrowaś Maryjo… 

- o łaskę gorliwości i owocności apostolskiej: Zdrowaś Maryjo… 

3. Dla uczczenia Trójcy Świętej - Chwała Ojcu... 

 
......................................................................... 

włącza się dobrowolnie do Szensztackiego Pogotowia Modlitewnego,  

co potwierdza złożonym poniżej podpisem: 

Podpis: 

 

 
NASZE ZASADY: 1. Jednoczymy się w modlitewną wspólnotę przez stałą,  
                                    systematyczną modlitwę. 
2. Dni szczególnej łączności, z odmawianiem wyznaczonej modlitwy: 

    Poniedziałki. 

3. Nasz Patron - Święty Józef, dzień patronalny 19 marca. 
4. Zobowiązane składamy na 1 rok. Odnawiamy je, (lub nie przedłużamy) 

każdego roku 19 marca. 

W duchowej jedności – s. M. Elwira i s. M. Antonia.  

 

Modlitwa: Chcę Ci za wszystko serdeczne nieść dzięki, 

głębią miłości otoczyć Cię Matko, czym byłoby nasze życie 

wśród udręki, bez Twej nad nami matczynej opieki. 

Z bezmiaru nędzy nas uratowałaś, wierną miłością z sercem 

swym związałaś: dziękując szczerze, wiecznie chcę 
dziękować i serce całe Tobie ofiarować. Amen. 

 
Apostolat Pielgrzymującej MTA-PMK-DE 

Berg Schönstatt 9, 56179 Vallendar, Tel. 0261 6506-1109 

E-mail: kontakt@pielgrzymujace-sanktuarium.de 

 

Szensztat, 19.03.2022. 


